
Notulen Dorpsraadvergadering d.d. 5 september 2018 

Aanwezig: Goof Buijs (voorzitter); Michiel Hemminga; Kees Swart; Sicco Weertman en 
Johanna Huizer (notuliste)

Afwezig: (met bericht ): Arda Wolterbeek Muller; Debbie Been.


1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Er geen gasten zijnde gaan we gelijk naar de concept 
notulen van de vorige DR-vergadering d.d. 6 juni j.l.


2. Concept notulen d.d. 6 juni 2018 
** Blz 1: tekstueel geen op- aanmerkingen.

** Blz 2: tekstueel geen op- aanmerkingen.

N.a.v. Kees heeft opnieuw gebeld met de Gemeente, maar de vervanger van mevr. 
Veenstra is nog niet bereikbaar (vakantie?) 

De vraag om gebodsborden bij/in het Havenrak nemen we mee naar het Bestuurlijk 
Overleg morgen (6 september). Ook wil Kees daar aan de orde stellen binnen welke 
kaders we (de DR) kunnen opereren om geen onnodige tijd te verspillen. Actie: Kees

N.a.v. Het punt betr niet maaien.  Nadat er meerdere malen met de betreffende Gemeente 
afdeling is gebeld heeft dit geleidt tot het wel maaien van het gras langs de Broekervaart. 
(Helaas wel nadat er een franse bulldog is verdronken in de vaart)

N.a.v. De donatie ronde, die heeft nu bijna € 3200,00 opgeleverd. Daarmee kunnen wij 
onze activiteiten goed voortzetten. Vraagt om een vervolg in 2019!

Hierbij wordt het verslag vastgesteld met dank aan de notuliste.


3. Ingekomen post, mail: reacties, naar aanleiding van..... 
*** uitnodiging van de PNH voor een etentje is vastgesteld op vrijdag 5 oktober.

	 Arda en Johanna zoeken locatie, wordt vervolgd.

*** uitnodiging Hoorzitting Kerkplein 11 op donderdagavond 13 september a.s. om 19.30 	
	 uur in het Gemeentehuis te M’dam. We hebben een bezwaarschrift ingediend, 	 	
	 het is dus zeker zinvol aanwezig te zijn bij de hoorzitting. 

	 Kees vertegenwoordigt ons. Actie: Kees 
*** ten aanzien van de problematiek rondom het parkeren van (toeristen)-bussen heeft Cor 
	 Te B aan geboden, dit weer op te pakken als hij terug is na de 16e september a.s.

	 We nemen het mee in het Bestuurlijk Overleg, morgen de 6e september.

*** het onderzoeksrapport van Tine de Moor over de veranderende rol en functie van 	 	
	 dorps-/ kernraden is aan alle bestuursleden doorgestuurd. Het wordt van harte 	 	
	 aanbevolen. Interessante lectuur voor ons!

*** de volgende bijeenkomst over de herinrichting van de Broekermeerdijk is op 11 	 	
	 september a.s. Nog onbekend waar en hoe laat. Kees zoekt het uit. Actie: Kees  

*** bewonersvergadering Groenvisie lijkt ons een zinvol idee.

“De gemeente geeft een korte presentatie over de inhoud van de groenvisie en de 
werkzaamheden die ze uitvoeren in het groen. Het doel van de avond is om zoveel 
mogelijk informatie op te halen dat kan dienen als input voor de groenvisie. De groenvisie 
gaat met name over de grote lijnen. Wat willen we in de toekomst ontwikkelen bijv. 
bepaalde boomstructuren/stukjes ‘natuur’.” 
Johanna zal Mark de Vries laten weten, dat de Dorpsraad het een zinvol idee vind.  
Actie: Johanna 
*** Traverse Dieren.  



 Het zou interessant zijn om daar te gaan kijken en de omgevingsmanager te   
 spreken. Johanna heeft naam, etc doorgekregen en neemt contact op voor een   
 rondleiding. Actie: Johanna 
*** extra ingekomen stuk “Kern met Pit”.  
 Sicco neemt het mapje met gegevens mee voor zijn buurtje, waarin men een   
 kinderspeel-plek wil realiseren. 

4. Voortgang Onderdoorgang 
Terugblik 4 september werkbezoek BZK. 
Een interessante middag, waarin wij ons als Dorpsraad goed hebben kunnen profileren in 
ons burgerparticipatie traject met de PNH. Het verslag van Wil Spanjer (Dorpswerk NH) is 
binnen. Goof stuurt het rond. Actie: Goof  
Boudewijn Steur, programmamanager Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie en 
Bestuur van BZK formuleerde het aldus: “ wat hier in Broek gebeurt is een vorm van 
democratische vernieuwing, waar wij naar streven”. 
In het kader van de planning van de contacten met de verschillende provinciale politieke 
partijen levert Goof een stukje aan ter plaatsing in hun verkiezing-programma. Graag een 
ieders reactie! Het idee is om dit aan te leveren met een persoonlijke brief op korte termijn. 
Actie: Goof.  
We besluiten geen aparte gesprekken te organiseren met de verschillende partijen. Het 
kost erg veel tijd en is w.s. niet echt zinvol.  
Wel spreken we in bij de Cie Mobiliteit&Financiën op maandag 26 november van 13.15 tot 
16.45 uur Provinciehuis te Haarlem. Graag met zoveel mogelijk mensen aanwezig!! 
Vervolg overleg PNH-DR wordt gepland door Rosalien en Johanna. Staat nu gepland op 4 
oktober 09.30 uur-10.30 uur Woudweeren 20 in Broek. 

5. Voorbereiden Bestuurlijk Overleg. 
Punten voor de agenda reeds ingeleverd. Bijkomend punt: de “touringcar- ellende”. 
Ook brengt Kees de vraag in betreffende de kaders waarbinnen de DR kan opereren 
“zonder tijdsverspilling”. Goof, Kees en Johanna zijn aanwezig op het Bestuurlijk Overleg. 

6. Wat verder ter tafel komt. 
*** voortgang overleg Liander-huisje/Havenrak/ Brede School. 
Op dit moment geen nadere informatie.  
*** Planning Dorpsraadkrant. Omdat we nog geen verdere informatie hebben over de 
Onderdoorgang stellen we het maken van de DR krant uit tot december/januari. In 
november opnieuw op de DR agenda. 
*** extra punt Campers op de parkeerhaventjes Hellingweg. Nemen we mee naar het 
Bestuurlijk Overleg morgen met de vraag of er bordjes geplaatst kunnen worden met bv 
“Verboden voor Campers” of een andere ontmoedigende tekst 

7. Rondvraag. 
Er geen rondvraag zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.20 uur. 

Johanna neemt de kado-klok mee voor de volgende DR-vergadering op 


Woensdagavond  3 oktober om 20.00  uur a.s.


